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Aktiviteter 2014
Åbning af buebanen
Der var stor interesse for den nye buebane ude på Skydebanen, Østre Vej 20, 4532 Gislinge, da den åbnede i
torsdags.
Tusind tak til Henrik Kragh fra Danage Bowhunting, som tog sig tiden til at være med denne aften.
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Våbenbehandling og "must have" til den kommende jagtsæson.
Der blev talt om salonrifler, rifler, optik, haglvåben og tøj denne aften, og stemningen var god.
Desværre var vi ikke særlig mange, men tak til Lars fra Hubertushuset og de medlemmer, som gav sig tid til at
komme.
Flere gav udtryk for at det var ærgerligt at tingene ikke kunne afprøves og købes denne aften og derfor forsøger vi at
afholde det i Hubertushuset næste gang.
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Den 20. juli afholdt hundeudvalget åben apporteringsprøve i forrygende varme.
På trods af varmen, var det dygtige hunde og førere vi havde til prøve. Vi havde 18 starter i almindelig apportering,
hvor der var 9 hunde der opnåede de max 30 point og derfor måtte ud i matchning om en ”due på tid”.
I den udvidede prøve havde vi 17 starter, hvoraf de fem valgte at prøve med ræv/kanin. I alt bestod 12 af hundene
med over 164 point.
Foto 1:
Tak til de tre dommere: Ole Bülow, Bjørn Ovesen og Hans Loose.
Foto 2:
Tillykke til de tre vindere efter matchning i apporteringsprøven.
Fra højre pokalvinder:
Lars Christensen med labrador ”Marco”.
Nr. 2: Jan Hansen med ruhår ”Holger”.
Nr. 3: Kim Andersen med ruhår ”Bobo”.
Foto 3:
Tillykke til de tre vindere af udvidet apporteringsprøve.
Fra venstre pokalvinder:
Michael Pedersen med kleiner münsterlænder: ”Marco”, med ”fuldt hus” 232 point.
Nr. 2 Tage Andersen med labrador ”Bonnie” med 228 point.
Nr. 3 Jan Olsen med labrador ”Rico” med 216 point.
Foto 4:
Der var 16 starter i diciplinen: ”Ræv på tid”. Og pokalen blev vundet af:
Torben Hansen med labrador ”Spoty” i tiden 7,10 sekunder.
Der skulle også have været et foto af Poul Andersen og Ulrik Ulvedal, der ”truttede” prøven i gang, til frokost og da
prøven var slut. Mange tak til jer, det gør noget særligt ved dagen.

Så blev dette års andet arrangement omkring Vildt i gryde afholdt.
Denne gang var det årets sommerbuk, som var hovedingrediensen, venligst sponsoreret af Nikolaj Andersen.
Det var rigtig dejligt, at der var 25, som havde valgt at kigge forbi og smage de lækre retter tilberedt af Rikke og
Jonathan.
Som billederne viser, var der alt fra hjemmelavet grillpølser, grillede køller, ryg og revelsben. Det var rigtig lækkert og
tusind tak for indsatsen Rikke og Jonathan, tak til Niels for anskaffelse af grillen, så det kunne lade sig gøre samt tak
til alle som deltog i forberedelserne inden vi kunne sætte os til bords og nyde alle retterne.
Her er lidt stemningsbilleder fra dagens arrangement.
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Præmieskydning
Dette års præmieskydning foregik i modsætning til sidste år i solskin og der var omkring 40 skytter, som valgte at
tilbringe det meste af dagen ude på skydebanen.
Igen i år blev jægerrækken delt på midten.
Resultaterne fra dette års præmieskydning blev som følgende:
Juniorrækken:
Jonathan Mogensen
Niels Christensen og
Simon Juhl
Nyjægerrækken:
Niels Baandrup og
Tonny Iuhl-Nissen
Damerækken:
Heidi Jeppesen
Charlotte Bak og
Marianne Dam
Jægerrække 1:
Bjarne Madsen
Jonas Jensen og
Torben Roldhave
Jægerrække 2:
Niels Jørgen Pedersen
Steen Sewohl og
Rolf Larsen
Derudover blev der skudt 4 runder Sporting, her blev vinderne
1 Runde
Peter Jensen
2 Runde
Bjarne Madsen
3 Runde
Rolf Larsen og
4 Runde
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Jonathan Mogensen
Den sidste kategori med haglvåben: Monte Carlo blev vundet af:
Jonathan Mogensen
Derudover var der i år en helt ny kategori og konkurrere i; Buerækken
Tusind tak til Susan Jensen, Søren Jensen og Steen Rosendal for, som var leveringsdygtige i bueudstyret, så det var
muligt selv for den svageste at prøve.
Denne række blev delt op i to; Begynderrækken og Erfaringsrækken
Resultatet i Begynderrækken blev:
Torben Roldhave
Niels Christensen og
Simon Juhl
Resultatet for Erfaringsrækken blev:
Søren Jensen og
Sten Rosendal
Efterfølgende blev der tændt op i grillen og vi var 25 til spisning.

Junior

Nyjæger

Dame

Jærgerrække 2
Sporting 2, 3 og 4

Jægerrække 1
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Bue - begynder

Montecarlo
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Og så kom turen til holdet, der har trænet udvidet
apportering.
Vi holdt en lille afsluttende prøve mandag den 16. juni.
Det kræver en hel del mere, af hunde og førere, så det
var et lille hold på seks deltagere.
Sus deltog ikke i prøven, da hendes hund desværre var
blevet skadet.
De fem kan ses på fotoet. Fra venstre er det dagens
dommer: Nikolej Espersen.
Derefter,Nr. 1 og pokalvinder
Finn Olsen med Springer
Spaniel ”Balou”.
Nr. 2
Poul Andersen med Labrador
”Zigga”.
Nr. 3
Finn Petersen med Labrador
”Thor”.
Herefter Rasmus og Jens Åge, samt Tim, der har været
cheftræner for holdet.
Alle hundene klarede sig flot, så mon ikke de stiller op til
den åbne apporteringsprøve, vi afholder den 20. juli.
Tak til dommer, trænere og ikke mindst Inge Brun
Jensen, der har sørget for dejlig kage adskillige gange i
”hundesæsonen”.
Apporteringsafslutning den 11. juni.
Yderst til højre står Brian Petersen med “Odin” der blev
nr. 4 i den samlede prøve, men også bedste unghund og
vinder af unghundepokalen.
Jon Jensen (2.dn fra venstre) med “Buller” vandt prøven
med næsten “fuldt hus” på 29 point og vandrepokalen til
låns i et år.
Han er flankeret af Lars Holmegaard (til højre) med
“Arthur” der blev nr. 2 og Dan Jacobsen med “Nelly” der
blev nr. 3. Hjertelig tillykke til jer alle og tak for hjælpen
til vores dommere:
Jeff og Gerbert.

Pralemorgen
Den 16. maj blev der i samarbejde med Vallekilde Hørve
Jagtforening afholdt pralemorgen på skydebanen. Det blev til to
pæne bukke på paraden og vi var så heldige at have fornøjelsen
af 3 hornblæsere denne morgen. Det var en rigtig hyggelig
morgen, hvor stemningen var god.

Riffelindskydningen
Det var meget positivt at der i år var omkring 35, som havde valgt at ligge turen omkring
riffelbanen på Tuse Bjerg for at få skudt riflen ind.
Selvom der ikke var det store behov for hjælp fra vores instruktører, så blev der alligevel
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givet nogle gode tips ved indskydningspulten denne dag, som vi skytter
kunne tage med hjem
Hornfisketuren gik i fisk...
Da turleder Kurt Larsen var den eneste der mødte til aftalt klokkeslet ved Engelstrup Forsamlingshus, må man sige, at
medlemmernes interesse for at fange hornfisk tidligt om morgenen kan være på et meget lille sted...
Fordressur prøven.
Søndag den 6. april blev vores kursister "afprøvet" af
dommer Carsten fra Niløse Jagtforening. Han var skrap
men retfærdig.
Der har været tre trænere på holdene og disse var:
Diana, Arne og Tim. Tak til jer.
Pokalvinder af forårsfordressur 2014: Fra venstre:
Nr. 1 Sus Jensen med labrador "Chuck".
Nr. 2 Brian Petersen med labrador "Odin".
Nr. 3 Mads R. Rasmussen med labrador "Nala".

Godt med fugle på markprøven
Hundeudvalget afholdt lokal markprøve den 2. marts, med 12 hunde/førere tilmeldt. Lars Schmidt, Dianalund var
enevældig dommer og Hans Kurt Kaas førte holdet igennem hans gode terræner og dagen. Sædvanen tro, var der
morgenmad inkluderet i prisen. Det er sådan en god måde at starte prøven på. Det startede skidt med regnvejr, men
heldigvis fik det da regnet nogenlunde af, inden terrænerne skulle invaderes.
Der var rigeligt med fugle og også harer og råvildt. Derfor havde alle gode chancer med deres hunde og så var det
bare om at få afviklet en god situation. Ved prøvens afslutning, havde dommeren to 2.dn præmier og fire 1.ste
præmier. Disse fire var herefter ude i matchning om henholdsvis bedste engelske åbenklasse hund og bedste
kontinentale hund. Disse to matchede om prøvens bedste hund. Desuden var der pokal til bedste engelske unghund.
Præmieringen fordelte sig således:
2. præmier: Christina Bak med Gordon Setter ”Breezer” og Lauge Larsen med Gordon Setter ”Daphne”.
1. præmier: Frank Krøyer med Irsk Setter unghund ”Baffin”, der også fik ”unghunde pokalen”.
Ole Halberg med Gordon Setter ”Aldo”, der også vandt ”bedste engelske hund”, samt ”prøvens bedste hund”. Anders
Andersen med Korthår ”Basse”, der blev dagens bedste ”kontinentale hund”. Endelig fik Knud Rasmussen med Ruhår
”Arnold” ligeledes en 1.ste præmie.
Tillykke til jer alle og tak for hjælpen til dommer og terrænleder.

P.v.a. hundeudvalget: Hanne Olsen.

Vildt i gryde
Stemningsbilleder fra arrangementet den 23. februar 2014 "Vildt i gryde"
Ved dette arrangement blev der både grillet, lave hjemmelavet gåsebrystpølser, dyrekølle og røget fasanbryster med
dertil diverse tilbehør.
Desværre var vi kun 14, som valgte at deltage i dagens arrangement, men så var der så meget mere af det lækre
mad til os.
Der vil d. 6. juni blive et ligende arragement.
Tak til Niels, Simon og Jonathan for det meget fine arrangement
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Rævejagt
Den årlige rævejagt blev afholdt den 19. januar 2014 og var bidende kold for de 20 personer,
som var mødt op. Men som billederne viser, så var de gule ærter lige det der skulle til for at få stemningen
helt i top igen. Selvom vi var mange steder, så blev der hverken set eller skudt ræv i år.

Generalforsamling
Med 44 fremmødte medlemmer må man sige, at der var fin opbakning til foreningens generalforsamling den 16.
januar 2014. Nyvalg til bestyrelsen samt resultatet af konstitueringen kan ses her
Vi siger farvel til Lars Petersen, tusind tak for samarbejdet og dit arbejde i skydeudvalget som formand, istedet siger
vi velkommen til Vagn Møller Pedersen.
Der er også sket en udskiftning i vores udvalg:
Vi siger farvel til Brian Kiel og Kurt Larsen i vores Nyjæger/Kvindeudvalg, Erik Persson og Brian Kiel i Skydeudvalget,
Jan Bovin i Riffeludvalget og Olander Thor Jørgensen i Aktivitetsudvalget.
Vi siger i stedet velkommen til Marianne Dam og Niels Baandrup i Nyjæger/Kvindeudvalget, Per Jepsen og Niels
Baandrup i Skydeudvalget, Jesper Jensen i Riffeludvalget og Simon Juhl, Jesper Jensen og Niels Baandrup i
Aktivitetsudvalget
Referatet kan læses her
Formandensberetning kan læses her
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